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 बिचारा अपॅटोसॉरस! 



अपॅटोसॉरस - शाकाहारी त्याचां वजन  
70,000 पौंड आहे.  

व्वा!  



अपॅटोसॉरसला पूवी 
ब्रोंटोसॉरस म्हित.  

तुम्ही म्यखुियममध्ये डायनोसॉरचा साांगाडा पाहहलाय का?  

मी पाहहलाय. 
मी नेहमी तो पाहायला जाते.  

कालच मी तो पाहायला गेले होते.  
मी ततथे अपॅटोसॉरसला पाहहलां.  

दादागगरी करू 
नकोस!  

याची हाडां कशी 
जोडली 
असतील!  

जजग सॉ पिलसारखां  
वाटतां! 



याचां गचत्र एका 
पानात मावत 

नाही.. 

मी कोरीथोसॉरसला पाहहलां.  

तो असा 
हदसायचा.  

 कोरीथोसॉरस - 
शाकाहारी 

तो 
िदकासारखा 

वाटतो.  

िरां िालां ते 
अजततत्वात 
नाहीत.  

त्याच्या 
डोक्यावर खड्डा 

आहे.  

तुला कसां 
कळलां?  



अरे व्वा!  

मी इगुनोडोन आखि ट्रायसेराटॉप्सना पाहहलां.  

मला त्याांची लाांिलचक नावां उच्चारायला आवडतां.  

 इगुनोडोन –  
शाकाहारी 

त्याच्या अांगठयाांवर 
लशांगां आहेत.  ट्रायसेराटॉप्स 

- शाकाहारी ट्राय म्हिजे तीन.  

तीन लशांगाांचा! 



 त्याच्या शपेटीचा फटका 
िसला की कळेल ककती 

छोटांसां आहे त!े  

सवाात शवेटी मी तकोलोसॉरसला पाहहलां.  

टायरेनोसॉरस नेहमीसारखाच भयानक हदसत होता.  

मला टायरेनोसॉरसची भीती वाटली.   

तो एवढा प्रचांड असेल यावर मािा ववश्वासच िसला नाही. 
त्याचां नसुतां डोकां च माझ्या शरीराच्या दपु्पट आकाराचां होतां.  
 

पि आता मला डायनोसॉरची भीती वाटत नाही.  

कधी कधी मी त्याांना हाडाांचा साांगाडा म्हिते.  

मी तासनतास त्याांना पाहात िसते.  

मला नवल वाटायचां, हे आले तरी कुठून आखि म्यखुियममध्ये पोहोचले तरी 
कसे?  

पि आता मला याचां उत्तर ठाऊक िालांय.  

मला भीती 
वाटत े

ते िघ! 

हे तर छोटांसां 
वपल्लू आहे.  



टायरेनोसॉरस - माांसाहारी 

वर िघा. 
    हा खरा  
प्राणयाांचाराजा! 

तकोलोसॉरस - शाकाहारी 



डायनोसॉर कोट्यवधी वर्ाांपवूी अजततत्वात होते. 
त्याांच्यापकैी काही पक्षयाांएवढे छोटे होत ेतर काही प्रचांड मोठे होते.  
काही डायनोसॉर िाड-पाला खात. 
काही डायनोसॉर इतर डायनोसॉरच ेमाांस खात. 
काही डायनोसॉर इतर डायनोसॉरची अांडी खात असावीत, असा 
कयास आहे.   

 
पथृ्वीवर सवात्र डायनोसॉरचा सांचार होता.  
ते कोट्यवधी वर् ेअजततत्वात होत.े  
नांतर ते नामशरे् िाले. 
ते कशामळेु लपु्त िाले, हे तनजितपिे कुिी साांगू शकत नाही. 
पि त ेगायि िाले, हे खरां! 
गेल्या 6.5 कोटी वर्ाांत पथृ्वीवर डायनोसॉरच ेअजततत्व नाही.  



टायरेनोसॉरस 

डडप्लोडॉकस 

बॅ्रककयोसॉरस 

कॉम्प्सोग्नॅथस 

ऑतनाथोलममस 



टायरेनोसॉरस 

200 वर्ाांपवूी डायनोसॉरिद्दल कुिाला काही माहहत नव्हते. 
मग लोकाांना खडकाांमध्ये काही अवशरे् लमळू लागले. 
त्याांना पावलाांच ेमोठमोठे ठसे हदसले.  
त्याांना मोठमोठी, रहतयमय हाडां आखि चमत्काररक दात लमळाले. 
लोकाांना जीवाश्म सापडले.  
ते जीवाश्माांिद्दल शांका उपजतथत करू लागले. 

िापरे! तीन फूट लाांि  
पावलाचा ठसा!  

 

अपॅटोसॉरस 

मेगॅलोसॉरस 

      हे हाड 
साध्यासधु्या मानवाचां 

वाटत नाही..... 

सहा इांच लाांि दाताचा 
हा कोि प्रािी?  



जीवाश्म पथृ्वीवरच्या प्राचीन 
जीवनािद्दल साांगते. जीवाश्माांचा 
अभ्यास केल्यावरच आपल्याला 

डायनोसॉरची सखोल माहहती लमळाली.  

जीवाश्म ही एक प्रकारची रोजतनशी आहे. 
जीवाश्म हे मतृ वनतपती आखि प्राणयाांच ेअवशरे् असतात.  

हे अवशरे् सडले नाहीत. त्याांच ेिारीक चिूा िनले नाही. पि त्याांच े
खडक िनले. 

डायनोसॉरच ेमतृ शरीर नदीतळाशी 
गेले.  

8 कोटी वर्ाांपूवी 

त्याच ेमाांस सडले आखि सापळा 
मातीमध्ये गाडला गेला.  

कालाांतराने माती आखि 
सापळ्याचा खडक िनला. 

हे मतृ डायनोसॉर कोट्यवधी 
वर्े खडकात लपून राहहले. 

मग पथृ्वीवर िदल िाले. काही खडक  
फुटले.  

मतृ डायनोसॉरचा काही भाग उघड  
िाला.                



1841  

डॉ.ररचडा ओवेनने त्या ववशाल 
सरपटिाऱ्या प्राणयाांना 
डायनोसॉररया हे नाव हदले.    

जगाच्या वेगवेगळ्या भूभागातील जीवाश्म शोधकाांना मोठमोठी हाड े
सापडली. 
सांशोधकाांनी त्या जीवाश्माांचा अभ्यास केला.  
त्याांच्यामते ही हाडां, दात व पावलाांच ेठसे कोट्यवधी वर् ेपथृ्वीवर 
राहािाऱ्या कुिा ववशाल सरपटिाऱ्या प्राणयाच ेअसावेत.  

सांशोधक या ववशाल प्राणयाांना डायनोसॉररआ म्हिजे भयानक पाल 
म्हि ूलागले. 

1822 

मेरी अॅन मॅन्टेलला 
इांग्लांडमध्ये पहहल्याांदा 
डायनोसॉरच ेजीवाश्म 
सापडले. ततने काही ववशाल 
दाताांच ेजीवाश्म शोधले.   

1825 

ततच ेपती डॉ. गगडीयन 
मॅन्टेल याांनी या प्राणयाला 
इगुनोडोन हे नाव हदले.  

नऊ वर्ाांनांतर त्याांनी 
इगुनोडोनची िरीचशी हाडां 
शोधली.  



माझ्यासाठी  
थाांिा.  

खूप चमत्काररक अवशरे् होते हे!  

त्याांना िघायला लोकाांनी म्यखुियममध्ये गदी केली.  
पि डायनोसॉरची हाड ेततथे तवत: चालत आली नव्हती.  
त्याांना सावकाश, धीर धरून जलमनीतून खिून िाहेर काढावे 
लागले होते.  

ते िघा 
डायनोसॉर!  

इथे 
कसे 
आले 
ते?  

िदकासारखी चोच 
असलेला शाकाहारी!  

तुला िरांच 
माहहतीय.  

जवळ 
जाऊन 
िघायचां? 

मला हदसत 
नाहहये.  

हात  
सोडू नका 

एवढा मोठा! 

आज सगळेच 
आलेयत.  मज्जा येतये.  

     कुिाच्या 
पावलाांच ेठसे  

आहेत, माहहत नाही.  

सांशोधक काय काय 
शोध लावतील, देव 

जािे!  



जियासुद्धा हे 
काम करतात.  

आजही डायनोसॉरच ेअवशरे् खोदनू काढिां हे सोपां काम नाही.  

त्यासाठी पढुील तज््ाांचा गट आवश्यक असतो:  

जीवाश्म अभ्यासक 
(पेललओन्टोलॉजजतट) 
हे अभ्यासक प्राचीन िाडां 
आखि प्राणयाांचा अभ्यास 
करतात.  

भवूै् ातनक 
(जजयोलॉजजतट)   
हे अभ्यासक खडक आखि 
जीवाश्म याांचां वय साांगतात.  

ड्राफ्टट्समन 
(आराखडा िनविारा)   
हे जावाश्माांची गचत्रां 
काढतात.  

 ही कवटी 
शाकाहारी 

सेललडोसॉरसची 
हदसतेय.  

हांsssss 



यातल्या वपल्लाला 
आपटू नका!  

मजूर  
हे जमीन खिून 
जीवाश्म िाहेर 
काढतात. 

फोटोग्राफर 
हे खिून काढलेल्या 
जीवाश्माांच ेफोटो 
काढतात.  

तज्् 
हे जीवाश्म 
म्यखुियमध्ये 
ठेवणयासाठी काम 
करतात.   

आम्ही जीवाश्म 
नाही. 

हो!  

म्हिा चीज!  



हे िघ!  

जीवाश्म शोधक कसे काम करतात िघा. 
प्रथम ते डायनोसॉरच ेजीवाश्म शोधतात. 
जीवाश्म नेहमी नदीककनारी ककां वा दगडाांच्या खािीांमध्ये 
सापडतात.  

त्याांचा शोध उांच पवाताांवर आखि खोल दऱ्याांमध्ये घ्यावा 
लागतो.  

कधीतरी कुिालातरी एखाद्या हाडाच ेजीवाश्म एखाद्या 
खडकामध्ये हदसते.  

            कधी, कुठे, 
काय सापडले, साांगता 

येत नाही.  

हे धोकादायक  
आहे.  



ककती हा 
कचरा 

दगडमाती
चा!  

जीवाश्म सापडलेल्या जागी तांि ूठोकतात आखि खोदकाम सरुू करतात.  

कधीकधी जीवाश्म खपू खोलवर गाडलेले असतात. मग त्याच्या आजुिाजुच ेखडक 
फोडून ककां वा तफोट करून दरू करतात. 
यामळेु तयार िालेला ककत्येक टन दगडमातीचा हढगारा आधी हटवावा लागतो. 
सांशोधक जीवाश्म गचकटलेला खडक कापनू दरू करतात. 
ते जीवाश्माला गचकटलेले माती व वाळुच ेकि ब्रशने काळजीपवूाक वेगळे करतात.  

ततथे फारतर 
एक-दोन हाडां 
असतील.  

ततथे सांपूिा 
साांगाडासुद्धा 
सापडू शकतो.  

जीवाश्म असतात तर 
दगडासारखेच, पि 

हठसळू!  

त ेसहजपिे 
तुटतात.  

म्हिजे, या खोदकामाला 
काही महहने आखि वर्े 

लागतील! 



खोदकाम करताना एखादे हाड सापडते, 
तेव्हा प्रथम त्यावर लाखेचा मलुामा देतात. 
यामळेु हाड एकसांध हटकून राहात े
आखि त्याचा चरुा होत नाही. 
मग या हाडावर क्रमाांक टाकतात. 
  
खोदकामात एखादा सापळा लमळाला  
तर त्याला म्यखुियमपयांत त्याच जतथतीत नेिे कठीि असते.  
म्हिून सापळ्याच ेलहान-लहान भाग करतात. 
ड्राफ्टट्समन प्रत्येक हाडाचां गचत्र काढून त्याची सापळ्यातील जागा 
त्यात दाखवतो. 
फोटोग्राफर सापळ्याचा फोटो काढतो. 
यामळेु नांतर हाडां जोडून पनु्हा सापळा िनवताना गोंधळ होत नाही.  



हाडाांना पुन्हा एकत्र 
जोडिां, हे खरां 

कौशल्याचां काम आहे.   

हल ूनकोस!  

 ककत्येकदा हाडां अशी 
अतताव्यतत पसरलेली 

असतात. 



हाडाांना क्रमाांक हदले नाहीत 
तर नांतर त्याांना जोडताना 

नाकीनऊ येतील.  

हाडाांना ततथनू म्यखुियममध्ये न्यायची वेळ येते, 
तेव्हा त्याांना काळजीपवूाक लपेटतात. 
लहान हाडां हटश्य ूपेपरमध्ये लपेटतात 
आखि खोक्याांमध्ये ककां वा वपशव्याांमध्ये ठेवतात.  

अगदी छोटी हाडां ठेवायला 
काडेपेटी सोयीची पडते.  



खडकाांमध्ये गाडलेली मोठी हाडां तशीच सोडून देतात. 
त्याांना नांतर म्यखुियममध्ये खडक फोडून िाहेर काढतात.  
या जीवाश्माांवर प्लातटर ऑफ पॅररसचां आवरि घालतात, 
हाड मोडलेल्या हातापायावर घालतात तसां.    

जीवाश्माचा जो भाग डोळ्याांना हदसत असतो, त्याला प्रथम ओल्या हटश्यू पेपरने लपेटतात. मग त्याला गोिीच्या कापडाने 
आखि ओल्या प्लातटरने लपेटतात. यानांतर सांपूिा खडकाला अशाच प्रकारे लपेटतात. सुकल्यावर प्लातटर कठीि िनतां. हटश्यू 
पेपरमुळे नांतर प्लातटर सहजपिे वेगळां करता येतां.    

प्लातटर हाडाांना  
सरुक्षित ठेवतां.  नवलच आहे! ही 

मोठी हाडांसदु्धा 
ककती हठसळू 

आहेत!  



नशीि! यावळेी 
इथे रततातरी 

आहे! 

यानांतर प्रत्येक हाड लाकड्याच्या खोक्याांमध्ये ठेवनू 
वाळलेल्या पेंढ्याने िाकतात. मग हे खोके म्यखुियममध्ये 
नेतात.   

म्युखियममध्ये ही सगळी हाडां िाहेर 
काढिां मोठां जजककरीचां असेल!  



याच ेदात चपटे आहेत. 
म्हिजे हा शाकाहारी 

असिार.  

म्यखुियममधले सांशोधक लपेटलेला जीवाश्माचा खडक िाहेर 
काढतात. 
खडक फोडून ते हाडां िाहेर काढतात. 
मग त ेहाडाांचा अभ्यास करतात.    

सांशोधक वेगवेगळ्या पद्धतीांनी जीवाश्म खोदनू काढतात. ते तछन्नी-हातोडा, धारदार सुया, डेंहटतटकड ेअसतो तसा ड्रील, 
सँडब्लातटीांग यांत्र आखि जीवाश्माला धक्का न लावता खडक ववरघळविारी रसायनांसुद्धा वापरतात. 

 हा खडक 11.5 कोटी वर्ाांपूवीचा 
हदसतोय. म्हिजे, डायनोसॉरसुद्धा 
याच्याएवढाच प्राचीन असिार.   



परेुशी हाडां गोळा िाल्यावर सांशोधक सांपिूा सापळा िनवायला घेतात. 
त्याआधी ते डायनोसॉरच्या आकाराचा तटीलचा साांगाडा िनवतात. हा साांगाडा 
सापळ्यातील हाडाांना आधार देतो. 
यानांतर ते तार वापरून एक-एक हाड साांगाड्यामध्ये िाांधतात.  
ही हाडां धातुच्या तकुड्याांनी एकमेकाांना जोडतात.  
एखाद्या जागेवरचां हाड सापडलां नसेल तर प्लातटीक ककां वा फायिरग्लासचां हाड 
िनवतात आखि ततथे िसवतात.  

साांगाड्यातली खरी आखि खोटी हाडां ओळखिां फार कठीि असतां.  

  

हे काम पिूा व्हायला काही महहने लागतात. 
तयार िालेला डायनोसॉरचा सापळा अगदी खऱ्याखऱु्या डायनोसॉरसारखाच 
हदसतो.  



मी नसलो तर हा 
साांगाडा खाली पडून 

तुटेल.  

इगुनोडो
नचा हा 
साांगाडा 
मजिूत 
आहे.  

साांगाडा मजिूत हवाच. 
साखळ्या काढल्यावर साांगाांडा 

उभा राहायला हवा. 

त्याांना पहहल्याांदा 
इगुनोडोन सापडला तेव्हा 
त्याच्या अांगठयाला ते 
त्याच ेनाकच समजले.    

सुरुवातीला 
सांशोधकाांचा फार 
गोंधळ िाला 

असेल..  

हॅलो िेिी!  

आिखी 
खाली!  



काही वर्ाांपवूी फारच थोड्या म्यखुियमकड ेडायनोसॉरच ेअसे साांगाड ेहोते.  

मग सांशोधक अशा साांगाड्याांची हुिेहूि प्रत िनवायला लशकले. 
डायनोसॉरची हुिेहूि प्रत िनविां सहजसोपां काम नाही. 
त्याला भरपरू वेळ लागतो.  
त्यासाठी खऱ्या हाडाांच्या सापळ्यातलां एक-एक हाड वगेळां करावां लागतां.  
या प्रत्येक हाडाचा साचा िनवतात.  

  
या साच्याांच्या मदतीने फायिरग्लासची हाडां िनवतात.  

अशा फायिरग्लासच्या हाडाांचा सापळा खऱ्याखुऱ्या डायनोसॉरइतकाच भयावह 
हदसतो.  

हे सापळे खूप मजितू आखि वजनाने हलके असतात.  



प्रत्येक हाडासाठी 
वरचा आखि 

खालचा असे दोन 
साच ेअसतात.  

डायनोसॉरच्या खऱ्या हाडाला रिराच्या चीकमध्ये लपेटतात आखि त्यावर फायिरग्लासचा मुलामा देतात. यामुळे आतील रिर 
कडक राहातो. नांतर फायिरग्लासचा मुलामा काढून टाकल्यावर रिराचा साचा उरतो. या साच्याचा आतील भाग रेिीनने साफ 
करून साच्यात फायिरग्लास ओततात आखि नवे हाड िनवतात. एकाच साच्यापासून अनेक डायनोसॉर िनवता येतात. 

हे हाड खरां असतां तर 
चार मािसां लागली 
असती धरायला!  

ऐका ना! काही  
सांशोधकाांच्या मते, 

तटेगोसॉरसच्या पाठीच्या प्लेट्स 
एक नाही तर दोन राांगाांमध्ये 

असतात. 

हे खरां असेल तर 
आपल्याला हाडाांची 
रचना िदलावी 

लागेल.  

दररोज काही 
नवा शोध 
लागतोय.  

आठवतांय,  
आपि 

अपॅटोसॉरसला 
चुकीचां डोकां  
लावलां होतां!  

चुका सुधारत 
राहायच्या 
असतात.  



चला तनरोप  

घेते, पुन्हा भेटू कधीतरी, 
म्युखियममध्येच! 

आज जगभरच्या म्यखुियममध्ये डायनोसॉरच ेसाांगाड ेपाहायला लमळतात.  
लोक तासनतास त्याांचां तनरीिि करू शकतात, 
अगदी तसांच, जसां मी करते. 

िाय!  

तटेगोसॉरस - शाकाहारी 



तुम्ही कधी म्यखुियममध्ये डायनोसॉरच ेमहाकाय साांगाड ेपाहायला गेला आहात? इगगनोडोन, 
अपॅटोसॉरस आखि टायरेनोसॉरस याांच्यासारखे डायनोसॉर ततथे नक्कीच असतील. हे महाकाय 
साांगाड ेकुठून आले? आखि ते म्यखुियममध्ये कसे पोहोचले?   

कोट्यवधी वर्ाांपवूी डायनोसॉर पथृ्वीवर राज्य करत. पि अचानक त ेलपु्त िाले. नांतरची 
कोट्यवधी वर् ेकुिालाही माहहत नव्हते की प्राचीन काळी असे महाकाय प्रािी राहात होते. मग 
लोकाांना जीवाश्म - डायनोसॉरची हाडे, दात आखि पावलाांच ेठसे असलेले खडक - सापडू लागले. 
आजकाल तज््ाांचा एक गट डायनोसॉरच ेजीवाश्म शोधणयाच ेआखि त्याांना जलमनीतून खिून 
काढणयाच ेकाम करतात. मग त ेलमळालेली हाड ेजोडून डायनोसॉरचा सापळा िनवतात. अगदी 
तसाच, जसा तो कोट्यवधी वर्ाांपवूी होता.     

  

अललकी या मुलाांच्या पुततकाांच्या सुप्रलसद्ध लेखखका आखि गचत्रकार आहेत.  

डायनोसॉरचे उत्खनन 


